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 : امللخص
الذي يعد أحد أهم مؤشرات تصنيف الدول من  جمموعة من اخلربات يف جمال تطوير البحث العلميإبراز أىل  الدراسة هتدف هذه

من خالل عرض  .اخلربات هذه ىف العلمي البحث هبا منظومة تتسمومن مث املميزات اليت  ،حيث التطور العلمي والتكنولوجي
املختلفة من حيث املقومات البشرية، املادية واملالية واملتوافقة من حيث الريادة يف تطوير البحث  وحتليل بعض التجارب األجنبية

 واعتبارها أرضية النطالقة جديدة ومنوذجا حيتذى به من طرف خمتلف الدول. العلمي 
، اليت أسفرت على نتائج وقد مت االعتماد على املنهج الوصفي التحليلي الذي يقوم على وصف الظاهرة وحتقيق هدف الدراسة

 احلديثة يف تطوير البحث العلمي تتلخص يف: حاضنات األعمال، اجلامعات البحثية واجلامعات املتميزة. تاالجتاهاأمهها: 
 

 صني، اسرتاليا، فرنسا.الربات، أمريكا، خحبث العلمي، تطوير حبث العلمي، الكلمات املفتاحية: 
 

Abstract:  
The aim of this study is to determine the effectiveness of expertise in the field of 
scientific research development, which is one of the most important indicators of the 
classification of countries in terms of scientific and technological development, and then 
the advantages of the scientific research system in these experiments. Through the 
presentation and analysis of some of the different foreign experiences in terms of the 
human constituents , material and financial and compatible in terms of leadership in the 
development of scientific research and considered as a platform for a new start and a 
model to be followed by different countries. 
 The descriptive analytical approach was adopted to describing the phenomenon and 
achieving the purpose of the study, which have lead to the most important results: 
Recent trends in the development of scientific research are summarized in: business 
incubators, research universities and distinguished universities.  
 
Key Words: scientific research, development of scientific research, experiences, 
America, China, Australia, France. 
JEL Classification : I23, 032.  
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 املقدمة: 

مجيع الدول، باعتباره أحد أهم اآلليات اليت تراهن لقد أصبح االهتمام بالبحث العلمي اجتاها عاما تأخذ به       
كانت الدول املتطورة قد أدركت منذ زمن بعيد   وإذاعليها هذه االخرية لتحقيق التنمية والتطور يف مجيع اجملاالت. 

وشرعت يف تبين سياسات واسرتاجتيات علمية واضحة قصد االستثمار فيه وتطويره وكسب  أمهية البحث العلمي
فإن الدول العربية ما تزال يف ، جمتمعات قائمة على املعرفةأىل  رقي والتميز واالنتقال من اجملتمعات التقليديةرهان ال

 .بداية الطريق
  من التقدمي السابق ميكن طرح التساؤل التايل: تساؤل الدراسة: •

 وراء جناحها؟وما هي األسباب احلقيقية  هي التوجهات احلديثة للدول يف تطوير البحث العلمي؟"ما 
 األهداف من جمموعة لتحقيق إلشكاليتها السابق الطرح على الدراسة وبناءا هتدف هذه أهداف الدراسة: •

 أمهها:
 البحث العلمي؛توضيح مفهوم  -
 وكيفية االستفادة منها؛ تطوير البحث العلميتطبيق  اجلامعات يفبعض  جتارب إبراز -
 للرقي الركائز األساسية أحد باعتبارها ،يف تطويره االسرتاتيجي التوجه وضرورة البحث العلمي أمهية على التأكيد -

 واجملتمع؛ باجلامعة
 .حتقيق التنمية الشاملة يف يلعبه البحث العلمي املتطور والتميز أن ميكن الذي إبراز الدور -
 يف النقاط التالية: حصرها ميكن أمهية الدراسة: •
 ، والذيتطوير البحث العلمي وهو عامة واجلامعات بصفة خاصةللدول بصفة  األمهية بالغ موضوع تناول  -

  ؛اجتاه جمتمع املعرفة يف التحول بدأت اليت خاصة غالبية الدول يف متزايدة أمهية يكتسب
تصبو إليه من نتائج وأهداف، فهذه  ما الدول حتقيق يف البحث العلمي املتطور يلعبه أن ميكن الذي إبراز الدور -

مثيالهتا يف جمال تطوير البحث  التميز عن من هذه األخرية متكن مدى عن تعرباخلطط واالسرتاتيجيات والربامج 
 يف الريادة. واالستمرارية البقاء هلا العلمي، مما يضمن

 األدبيات وحتليل مسح، الذي يتم يف ضوءه الوصفي التحليلينهج املتعتمد الدراسة على  منهج الدراسة: •
 جماهلا، من خالل: ضمن الدراسة مبوضوع املتعلقة

 أهدافه؛ برازإ، أمهيته و البحث العلميالدراسة:  متغري استقراء -
 بنتائجه؛االرتقاء  يف ودورها أساليب تطوير البحث العلميأهم  تبني اليت ونتائجها حتليل الدراسات -
 أوجه وحتليلها واستخالص، املؤسسات البحثيةعلى مستوى تطوير البحث العلمي يف  التجارب بعض رصد -

 منها. االستفادة
مقدمة، مضمون  على النحو التايل: الدراسة هيكلة متت جوانب املوضوع بكل اإلحاطة بغيةهيكل الدراسة:  •

الدراسات السابقة واحملور الدراسة، احملور الثاين:  اإلطار النظري: احملور األول: التايل على النحو حماور 3يشمل 
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خامتة تشمل أهم النتائج  وأخريا .التجارب واخلريات العاملية اليت تستهدف تطوير البحث العلميبعض : الثالث
 والتوصيات.

 
 اإلطار النظري للدراسة: احملور األول: 

إن التطور والتقدم املستمر يف العلوم املختلفة والدراسات والبحوث أدى للتوجه حنو التزود بأكرب قدر ممكن       
خصوصا املعرفة العلمية، من خالل استخدام األساليب العلمية احلديثة يف البحث والتحليل. لذلك من املعرفة، 
معارف أىل  كل حماولة لدراسة مشكلة معينة بطريقة منظمة وموضوعية، أو اضافة معرفة جديدةأىل   ميكن النظر

 االنسان مبشكلة معينة بوصفها حبثا. 
 البحث العلمي:  .1

 تعريف البحث العلمي: .1.1
لقد حظي مصطلح "البحث العلمي" باهتمام الباحثني واملفكرين، األمر الذي ساهم يف وضع العديد من      

 التعاريف له، حيث عرف على أنه:
احلقيقة أو جمموعة احلقائق يف موقف من املواقف، وحماولة أىل  "هو الوسيلة اليت ميكن عن طريقها الوصول -

النظرية، وهي هدف كل حبث علمي". أىل  مواقف أخرى، وتعميمها للموصولاختبارها للتأكد من صالحيتها يف 
 النظرية.أىل  ). ركز الباحث يف تعريفه على أمهية رصد احلقائق يف الوصول19، 2008(عليان وآخرون، 

إجابات أو حلول لألسئلة أو املشكالت اليت تواجه أىل  " عملية فكرية منظمة تستقصي احلقائق هبدف الوصول -
ركز الباحث يف تعريفه على أمهية البحث يف احلقائق .  (Tuck man, B, 1972, 11)فراد أو اجلماعات".األ

 حلول للمشكالت الفردية واجلماعية؛ مبعىن ربط البحث العلمي باألفراد واجلامعات. أىل  للوصول
عميق مث عرضها عرضا هو حماولة الكتشاف املعرفة والتنقيب عنها وتفحصها وتطويرها بتقص دقيق ونقد  " -

، 2016مكتمال بذكاء وإدراك لتسري يف ركب احلضارة العاملية، وتسهم فيها اسهاما حيا شامال". (الدليمي، 
). ربط الباحث يف تعريفه بني خلق املعرفة وحتقيق التقدم والرقي ومسايرة الركب احلضاري من خالل البحث 20

 العلمي. 
إضافة معرفة أساسية جديدة على حقل أو اكثر من حقول املعرفة من خالل " جمموعة النشاطات اليت حتاول  -

). أضاف الكاتب يف تعريفه 40، 2014اكتشاف احلقائق بإستخدام أساليب منهجية موضوعية".( اجلبوري، 
 اجلانب املنهجي. 

 من التعاريف السابقة يتضح أن البحث العلمي هو:
 نشاط علمي منظم وموجه. -
 خالل اكتشاف احلقائق والعالقات والتأكد من صحتها؛ من طريق املعرفة، -
 .أساليب ومناهج علمية تتسم بالدقة، املرونة واملوضوعيةيتبع  منظم،ستقصاء ا -

-  
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  البحث العلمي:أمهية  .2.1
تزداد أمهية البحث العلمي بازدياد اعتماد الدول عليه؛ السيما املتفوقة منها، نظرا إلدراكها مدى أمهيته يف      

. (بن عودة استمرار تقدمها وتطورها، وبالتايل حتقيق رفاهية شعوهبا، احملافظة على مكانتها الدولية وأمنها القومي
 )10-9، 2018وآخرون،

كما أن منهجية البحث العلمي وأساليب القيام به أصبحت من األمور املسلم هبا يف املؤسسات االقتصادية 
ر استخدامها يف معاجلة املشكالت اليت تواجهها، بعد أن كانت حكرا على ، وانتش-العمومية واخلاصة-والتجارية 

 :التالية النقاط يف العلمي البحث أمهية إجياز ميكن لذلك  املؤسسات األكادميية.
ميثل رصيد قومي وثروة وطنية يف أي دولة تؤمن به وتشجعه وتدعمه بكافة الطرق وخمتلف الوسائل، فهو جيمع  -

والفن واإلبداع وميثل مفتاح التنمية، وأفضل السبل لتقدم اجملتمعات وخري وسيلة لرفاهية الشعوب  بني العلم واخلربة
 وتطورها؛

حقائق االشياء ومعرفة الصالت والعالقات اليت تربط بينهما، وتعد احلقائق يف أىل  يعترب أفضل وسيلة للوصول -
من شأنه إعاقة عملية البحث واإلبداع واالبتكار  البحث العلمي نسبية غري مطلقة، ألنه لو كانت مطلقة فإن هذا

والتطور يف العلم، فاحلقيقة النسبية هي اليت تكون قابلة للتطوير أو التغيري عندما تتواجد معلومات تثبت قصورها أو 
 )32، 2007عجزها عن تفسري الظاهرة موضوع البحث العلمي؛ (أبو بكر، اللحلح: 

فتح جماالت أىل  اجملتمعات على اختالف موقعها يف السلم احلضاري، باإلضافةيلعب دور فعال يف تطوير  -
لإلبداع والتميز لدى األفراد واجملتمعات، من خالل فهم جديد للماضي يف سبيل انطالقة جديدة للحاضر ورؤية 

 )17، 2007استشرافية للمستقبل؛ (ياقوت، 
يد يف تصحيح بعض املعلومات عن الكون الذي نعيش فيه يعد ركنا أساسيا من أركان املعرفة االنسانية فهو يف -

التغلب على الصعوبات اليت نواجهها يف كل اجملاالت وبكافة املستويات وحل أىل  والظاهر اليت حنياها باإلضافة
 )109، 2009؛ (باشيوة وآخرون،خمتلف املشاكل

 أهداف البحث العلمي:  .3.1
 تبلورت من اليتالعامة  األهداف من جمموعة جماالته، لكن هناك باختالف البحث العلمي أهداف وتتنوع ختتلف

 خالل خمتلف اآلراء والتوجهات الفكرية، نلخصها يف خالل الشكل التايل:
 
 
 

 "أهداف البحث العلمي: "01 الشكل
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عن  البحث رحلة أو اجلزائر يف العلمي امعة والبحثاجل: )2000( بوبكر بوخريسة: عتماد علىباإل نيإعداد الباحث املصدر:
 .12، ص 6العدد  جامعة عنابة، ،يف العلوم االنسانية واالجتماعية جملة التواصل املثايل، النموذج

 
 احملور الثاين: الدراسات السابقة.

 برصد الدراسات الباحثة قامت الغري، قدمه مما حبثه موضع وحتديد الباحث توجيه يف السابقة الدراسات ألمهية نظرا
 :نذكر اختارهتا اليت الدراسات بني من خاصتها، الدراسة مبوضوع الصلة ذات

تطوير البحث العلمي يف اجلامعات اليمنية يف ضوء اخلربات العاملية احلديثة، حبث  ):2010مكرد عائدة ( .1
مقدم للمؤمتر العلمي: جودة التعليم العايل حنو حتقيق التنمية املستدامة، مت فيها طرح إشكالية غياب البحوث 

مجلة من أىل  وتوصلتالتطبيقية اليت تسهم يف حل مشكالت اجملتمع وتنميته على مستوى اجلامعات اليمنية، 
واحلرص على تطبيقها من وضع خطة واضحة للبحث العلمي ترتبط خبطط التنمية الشاملة يف البالد النتائج أمهها: 

 خالل:
 ؛توفري اإلمكانات الالزمة إلجراء البحوث العلمية والعمل على نشرها -
 املوجود على مستوى اجلامعات؛ توسيع إيرادات صندوق البحث العلمي -

 .اجلامعات ومؤسسات اجملتمع وقطاعاته العالقة بني جتسري -
دور حاضنات األعمال يف دعم وتطوير البحث العلمي، جملة  :)2012لعلى بوكميش، يوسف علي ( .2

، مت فيها طرح اإلشكالية التالية: ما دور حاضنات األعمال يف دعم وتطوير البحث العلمي 23احلقيقة، العدد 
مجلة من النتائج أمهها: ضرورة استخدام حاضنات األعمال يف تطبيق نتائج البحث أىل  وتوصلتبالعامل العريب؟ 

 العلمي وإقامة املشاريع االستثمارية واحلد من البطالة وهجرة األدمغة، من خالل:
 الواقع االنتاجي؛أىل  نقل البحوث العلمية ونتائجها من املؤسسات األكادميية -
 فيه؛احتواء رأس املال البشري واالستثمار  -
 ربط اجلامعة مبحيطها. -

 
 



 

      380               هدى وبورغدة حسنيبوزيدي                                                  )2(الد الرابع، العدد  جملة البشائر االقتصادية

تطوير البحث العلمي يف اجلامعات املصرية يف ضوء متطلبات اقتصاد املعرفة  :)2013الدسوقي إبراهيم ( .3
"رؤية مستقبلية"، أطروحة دكتوراه الفلسفة يف الرتبية، معهد الدراسات الرتبوية، جامعة القاهرة مت فيها طرح 

حيث  اقتصاد املعرفة؟ متطلبات ضوء ىف املصرية اجلامعات ىف العلمى البحث تطوير ميكن كيفاإلشكالية التالية:  
مجلة من النتائج أمهها: طرح السيناريو املستهدف لتطوير البحث العلمي باجلامعات املصرية يف ضوء أىل  توصل

 مراحل هي:  4متطلبات اقتصاد املعرفة، والذي يتكون بدوره من 
 املستقبلية؛األساس النظري إلعداد الرؤية  -
 مرتكزات الرؤية املستقبلية؛ -
 الديناميكية لبدائل املستقبل؛ تالسيناريوها -
 .2030الرؤية املستقبلية املقرتحة حىت  -
واقع البحث العلمي يف الدول النامية مقارنة بالدول املتقدمة يف توطني  ):2016خوشي عثمان عبد اللطيف ( .4

، مت 30التكنولوجيا "الصني وماليزيا واليابان" منوذجا، جملة كلية الرتبية األساسية للعلوم الرتبوية واإلنسانية، العدد 
 االستفادة مدىأىل  األحباث باإلضافة هذه وتطوير دعم وكذلك العلمية، األحباث استغاللفيها طرح إشكالية سوء 

 مجلة من النتائج أمهها:أىل  لبحث، حيث توصلتبا النهوض ىف املتقدمة الدول بعض جتارب من
 النامية؛ الدول يف االقتصادية التنمية لتحقيق هامة ضرورة العلمي بالبحث االهتمام -
حمدودية التشارك املعريف بني الدول املتقدمة والدول النامية خلق فجوة معرفية كبرية أصبح من الصعب السيطرة  -

 عليها أو التحكم فيها.
دور كراسي البحث يف تطوير البحث العلمي وإرساء جمتمع املعرفة  ):2018( بورغدة حسني ،بوزيدي هدى .5

شكالية التالية: كيف ، مت فيها طرح اإل23"قراءة يف جتارب بعض الدول"، جملة أحباث اقتصادية وإدارية، العدد 
مجلة من النتائج أىل  توصلتميكن أن تساهم كراسي البحث يف تطوير البحث العلمي وإرساء جمتمع املعرفة؟ حيث 

كراسي البحث مبا تتضمنه من دعم وتطوير لألحباث العلمية فإ�ا تعكس نوع من الشراكة اجملتمعية بني أمهها:  
 ويربز أثرها من خالل:. اجلامعات ووظائفها من جهة واجملتمع واحمليط اخلارجي من جهة أخرى

 ؛ التعليمية والبحث العلمي العملية لتطوير اسرتاتيجية برامج مبتكرة وخطط وضع -
 تأسيس شراكة اسرتاتيجية مع اجملتمع وحتقيق الريادة إقليميا ودوليا؛  -
 نشر ثقافة االبتكار واإلبداع وتوليد املعرفة. -

هناك نقاط جوهرية تعترب نقطة التحول يف مسار تطوير البحث العلمي بالدول  أنأىل  السابقة الدراسات تشري
 نفسها اليت حتول دون ذلك يف الدول النامية نلخصها فيما يلي:املتقدمة وهي 

 االعتماد على التمويل احلكومي للبحث العلمي بالرغم من ضعف خمصصاته؛ -
   والقطاع الصناعي واإلنتاجي؛ اجلامعة بني العالقة ضعف -
 عدم ربط البحث العلمي باحتياجات الفرد واجملتمع؛ -
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 ، ال تعتمد على تشخيص الواقع وال استشراف املستقبل. خطط واسرتاتيجيات التطوير ارجتالية -
الباحثة أن تقوم بقراءة يف خربات  اختارتبعد اإلطالع على الدراسات السابقة والوقوف على اشكالياهتا ونتائجها 

دورها يف أىل  باإلضافةجمموعة من الدول املتطور يف البحث العلمي والوقوف على نقاط قوهتا ونقاط ضعفها، 
 حتقيق الرفاهية املادية واملعرفية.

 
 عض التجارب واخلريات الناجحة يف تطوير البحث العلمي.احملور الثالث: ب

تعترب اخلربات والتجارب العاملية اليت تستهدف تطوير البحث العلمي قاعدة مرجعية تستخدم يف بناء مناذج تطويرية 
الدراسة: أمريكا، الصني، أسرتاليا، فرنسا اعتمادا على حديثة تستهدف التميز البحثي، ومت اختيار الدول حمل 

 أمهيتها ومدى جناحها.
 اخلربات والتجارب: .1

 التجربة األمريكية:  .1.1
تعد اخلربة األمريكية من أهم اخلريات العاملية وأكربها تأثريا على العديد من اجلامعات، ويعود ذلك لألسباب       
 )136-135، 2013(الدسوقي، التالية:

 األمناء؛ جملس بنموذج يعرف ما على الكلي شبه االعتماد يف املتجسد :األكادميي اإلشراف هيكل -
 تلك يف واالستمرار ةأنظمة الرتقي من يتجزأ ال ا جزءا تعد :الكليات لتقومي والدقيقة الصارمة األنظمة -

 ؛اجلامعي السلك يف لالستمرار الالزمة التكلفة مها والتفوق التميز وجعل احلياة اجلامعية تنظيم ، هدفهاالكليات
 ؛مجيع املستويات يف باجلودة االلتزام مدى تقومي على تعمل اجلودة: ضمان نظم -
 ميكنهم الذي األمر وهو اجلامعة، عن املدافعون هم عام األمناء بشكل يعترب ":األمناء جملس" اإلدارية املنظومة -

 من خالل: اجلوهرية واألكادميية البحثية املصاحلو  اجلامعة خدمة من
 ؛التخرج قبل الطالب يتلقاه الذي التعليم تقومي وجوب •
 .احملددة للمعايري األساتذة أو الدراسية الربامج موافقة عدم عند التحسينات إجراء فرض •
 الذاتية، باإلدارة متمسك النظام اجلامعي هذا يكون حبيث :األكادميي الصعيد على والدقة مااللتزا التطور، -

 نوًعا ينظم ذلك ومع مستقل، عمله، وإمتام لوجوده األصول الضرورية على حمافظ املدى، بعيدة بنظرة إدارته يف يلتزم
  .األخرى العليا الطبقة وجامعات وبني احلكومة بينه املتبادل االعتماد من

تبين مفهوم اجلامعة املنتجة "اجلامعة االستثمارية"، وكان ذلك يف أىل  تقدم تعترب أمريكا السباقة ماأىل  باإلضافة
يف �اية اخلمسينات، ويعترب منوذج احلاضن التكنولوجي يف جامعة أوسنت من صورة حاضنات األعمال اإلبداعية 

ال البحث أشهر مناذج اجلامعات االستثمارية يف العامل، هدفه حتقيق التعاون بني: اجلامعات وقطاع اإلنتاج يف جم
 )112، 2008: (معايعة،ىلإالعلمي، ويقسم 

 مية االقتصادية؛نالتأىل  حاضنات حكومية ال رحبية متوهلا احلكومة واجلامعات هتدف -
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 حاضنات خاصة متوهلا مجاعات استثمارية هدفها االستثمار وحتقيق الربح؛ -
 العلمي؛حاضنات أكادميية متوهلا اجلامعات هدفها تطوير الكليات عن طريق البحث  -
حاضنات خمتلطة" شراطة بني القطاع العام واخلاص" متوهلا احلكومة واملؤسسات اخلاصة هدفها مساعدة القطاع  -

 .تقدمي االستشارات الفنية واملالية...اخلاخلاص يف التمويل و 
ن النتائج أن جمموعة مأىل  ختلص الباحثة من خالل قراءهتا يف التجربة األمريكية اخلاصة بتطوير البحث العلمي

 تلخصها كااليت: 
 ؛البحثي واملعريفالتطوير اإلداري بالتطوير  ت أمريكاربط -
 احتواء خرجيي اجلامعات وأصحاب األفكار اجلديدة واملبدعة من خالل خلق املشاريع؛ -
 تنويع مصادر التمويل؛ -
ع لقانون العرض البحث العلمي، إلدراكها أن هذا القطاع ال جيب أن خيض قطاع علىعدم رفع أمريكا يدها  -

 والطلب واملزايدات االقتصادية الرحبية.
 التجربة الصينية:  .2.1
 هبدف به سياستها اخلاصة هيكلة التنمية، قامت الصني بإعادةأىل  العلمي السبيل ثبعد أن أصبح البح      

سنوات عملت   3وبعدها ب:  م، 1985 سنة وكان ذلك ابتداءا من واالقتصاد الصناعةأىل  ونتائجه حماوره وجيهت
 3، ويرتكز على Torchيعرف ب:  بالبحث العلمي النهوض أجل منهذه األخرية على بناء برنامج قومي 

 )216-215، 2016(عبد اللطيف،  :مقومات حمورية هي
 والعمل على تسويق نتائجها؛  التكنولوجي اإلبداع عمليات وتنشيط تقوية -
 هبدف تطوير التصنيع؛ وتطبيقاهتا العالية التكنولوجيا وتطوير تنمية -
 لتسهيل االجتاه حنو العوملة. الصينية للمنتجات التكنولوجي احملتوى ورفع التصنيع عمليات وتطوير حتديث إمتام -

 465" احلاضنات حديقة تكنولوجية"، 54" احلدائق إقامة يف التوسع طريق عن" Torchوطبق هذا الربنامج "
 فقد الصينية اجلامعات أما .اخلاصة التمويل وبرامج الصناعية القواعد التكنولوجية، املراكز ،حاضنة تكنولوجية"

 للدخول وهتيئتها صينية جامعة مائة تطوير"، هدفه 211 مشروع" يعرف ب مشروع خالل من هيكلتها أعيدت
 ومواكبة مستجداته، وتعترب الشركات اجلامعية أول خطوة يف هذا املشروع. والعشرين الواحد القرنىل إ

 جمموعة من النتائج تلخصها فيماأىل  ختلص الباحثة من خالل قراءهتا يف التجربة الصينية: حنو تطوير البحث العلمي
 لي: ي
قومي للتجديد خاصة يف اإلصالحات البحثية والتعليمة مسحت للجامعات بأن تصبح عامال جوهريا يف النظام ال -

 ظل التعداد السكاين الكبري.
 خلقت الصني نوع جديد من الشركات تديرها اجلامعات هدفها حتويل السياسة البحثية من الوظيفة األكادميية -

 الوظيفة االقتصادية؛أىل 
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تشجيع االبداع جامعات حبثية مسح بقيام نظام جديد قائم على املعرفة يعمل على أىل  حتول اجلامعات التعليمية -
 واالبتكار وإقامة التجمعات املعرفية والتكنولوجية؛

خلق روابط جديدة بني اجلامعات ومؤسسات البحث العلمي والقطاع الصناعي واإلنتاجي يصطلح عليها ب:  -
 الشراكة اجملتمعية.

 التجربة األسرتالية:   .3.1
رؤية واضحة لدورها ومكانتها باعتبارها مؤسسات  حتقيق "اإلمتياز الدويل"، وأن يكون جلامعاهتاأىل  تسعى أسرتاليا

علمية، لذلك تتجه برؤيتها حنو اجلامعة البحثية، وتعترب جامعة غرب اسرتاليا منوذجا للجامعة البحثية الناجحة 
 )104-103، 2009لألسباب التالية: (القطب، 

 الطموح حنو جامعة حبثية متميزة ذات مصدر فكري مبدع وخالق؛ -
 ومتزنة جملاالت العلوم والفنون واملهن طبقا ألعلى املعايري الدولية؛تغطية واسعة  -
 الرتكيز على جودة البحث العلمي والدراسات العليا يف جماالت خمتارة متتاز بالقوة واألمهية؛ -
 ف.االتعليم املستمر لدور اجلامعة يف خدمة اجملتمع وحتسينه من خالل التعلم واالستكش -

 دت على جمموعة من املبادئ يف سعيها لتحقيق أدوارها ومسؤولياهتا، تتمثل يف االيت:كما أن ذات اجلامعة اعتم
 "مبادئ اجلامعة البحثية املتميزة: "02 الشكل

 
 
 
 
 
 

فلسفة التميز يف التعليم اجلامعي "حنو جامعة ): 2009باإلعتماد على: القطب مسري عبد احلميد ( نيمن إعداد الباحث املصدر:
 .104-103هبة النيل العربية للنشر والتوزيع، اجليزة، ص  متميزة"،

جمموعة من النتائج أىل  خلصت الباحثة من خالل قراءهتا يف التجربة األسرتالية اخلاصة بتطوير البحث العلمي       
 توجزها كما يلي: 

 تسعى أسرتاليا لتدعيم موقع جامعاهتا يف التصنيفات الدولية؛ -
 مؤسسات حبثية متميزة؛أىل  تدعيم انتقال اجلامعات من مؤسسات تعليميةعملت أسرتاليا على  -
 تبنت أسرتاليا مبدأ الوقاية خري من العالج من خالل تكريس مفهوم التقييم والتقومي؛ -

 التجربة الفرنسية:  .4.1
 أنواع هي:  3ىل إ قسمت فرنسا مؤسسات البحث العلمي      
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 ؛املعاهد و اجلامعات -
 ى؛أخر  وزارات أو الوطنية الرتبية وزارة لوصاية التابعة املهندسني مدارس -
 للعلوم العليا الدراسات مدرسة، العليا للدراسات التطبيقية املدرسة :مثل اجلامعة عن خارجة كربى مؤسسات -

 اخل... للغات الوطين املعهد، بباريس السياسية الدراسات معهد االجتماعية،
 ثالث حول العلمية، حيث اعتمدت اسرتاتيجية تتمحور البحوث وجتديد تطوير سياسةاألمر الذي سهل عليها 

 )2012(مشحوق،  :13هي أساسية حماور
 :ب ذلك يتم و األولويات من ويعترب : التكوين -
 ة؛ الدكاتر  عدد مضاعفة •
  ؛ الباحثني األساتذة تكوين •
 ؛اجلامعات حنو البحث مراكز من الباحثني تنقل تسهيل •
 . والشرقية الوسطى أوروبا دول من خاصة الشباب الباحثني استقبال •
  :التأطري املايل والبيداغوجي -
 ؛الشباب بالباحثني للتكفل برامج إنشاء •
 ظلت اليت واالجتماعية اإلنسانية كالعلوم التخصصات لبعض سيما ال املايل الدعم يف التوازن من نوع إنشاء •

 ؛منخفضة حصتها
 . للباحثني التأطري منحة زيادة •
 على املستوى الكلي. العلمية البحوث سري وتقدم لدراسة علمية جلنة إنشاء -

 جمموعة من النتائج أمهها: أىل  خلصت الباحثة من خالل قراءهتا يف التجربة الفرنسية اخلاصة بتطوير البحث العلمي
 وفق مبدأ: اهلدف، حبوث أكادميية، حبوث تطبيقية؛مؤسسات البحث العلمي  حددت فرنسا -
 فرنسا يف خطتها التطويرية على عنصري: التكوين والتأطري؛ركزت  -
    من اجلانب املادي واملعنوي.خلقت فرنسا بيئة مالئمة للبحث العلمي  -
 حتليل التجارب واخلربات:  .2

من خالل العرض السابق لبعض التجارب العاملية اليت تنشد تطوير البحث العلمي، ويف إطار طرح توجه كل       
 ىل:إدولة منها ورصد اإلسرتاتيجية اليت تنتهجها توصلت الباحثة 

 حتقيقها وهي: ىل إ تتفق كل التجارب على جمموعة من األهداف، اليت تسعى -
 الفرد واجملتمع وحتقق التنمية الشاملة بكفاءة وفعالية؛خلق بيئة حبثية خصبة تليب احتياجات  •
 الريادة والتميز يف األداء بكل أنواعه "حبثي، إداري، علمي" وعلى كافة املستويات الكلية واجلزئية؛ •
 تكوين عالقات حقيقة وفعالة مع القطاع اإلنتاجي والصناعي العمومي واخلاص؛ •
 .ة منها والبحثيةجتويد خمرجات مؤسسات البحث العلمي البشري •
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ىل إ يف حني ختتلف من حيث الرؤية والرسالة ومدى التأثري يف اجملتمع احمللي والدويل والتأثر به، ويرجع ذلك -
 اخلصوصية البيئية، االقتصادية، االجتماعية والقثافية لكل منها، وفيما يلي بعض نقاط االختالف:

ة األوىل إلدراكها أنه ال جمال لإلبداع وال االبتكار يف ظل  ركزت التجربة األمريكية على اجلانب اإلداري بالدرج •
 الفوضى والالمباالة؛

 ركزت التجربة الصينية على اجلانب التكنولوجي الذي فرض نفسه بقوة يف ظل التوجه العاملي حنو اقتصاد املعرفة؛ •
 هتا وأحباثها.يف حني التجربة األسرتالية ركزت على حتقيق التميز  وبلوغ مصاف العاملية جبامعا •
 

 اخلامتة: 

 الدراسات على مبنًيا طوير البحث العلمي ببعض الدول،لت فكري إطار تقدمي احلالية الدراسة استهدفت      
مدعمة مبجموعة من التجارب يف هذا  نظرية خلفية تقدمي مت احلالية الدراسة هدف ولتحقيق واملسحية، النظرية

 اجملال لالستفادة منها.
 النتائج:
 جمموعة من النتائج نلخصها على النحو التايل:أىل  الدراسة هذه توصلت       

أمريكا، الصني، أسرتاليا، فرنسا يف جمال التطور املعريف إن النقلة النوعية اليت حققتها الدول حمل الدراسة:  -
 والتكنولوجي أساسها االهتمام بالبحث العلمي وتثمني نتائجه؛

 اهلدف، هذا حتقيق يف خمتلفة عوامل تتضافر بل لتطوير البحث العلمي، جاهزة سحرية وصفة هناك ليست -
 ومعنوي يف مادي حكومي ودعم ملهمة أكادميية قيادة، متويل كاف، اسراتيجية واضحة املعامل وجود وعلى رأسها

 ؛املعرفة اقتصاد متطلبات ضوء
لذلك أصبح من الضروري أن تتحول حنو تعترب اجلامعات منظمات حيوية تعكس طبيعة وواقع اجملتمعات،  -

األمناط االكثر خدمة للمجتمع واقتصاد املعرفة، وهذه االمناط تكمن بشكل أساسي يف الرتكيز على تطوير وظيفة 
 .البحث العلمي من أجل االبتكار وإنتاج املعرفة

 التوصيات:
جاءت هذه الدراسة ببعض التوصيات نقدم أمهها على النحو:     
 واملؤسسات األفراد وإسهام اجملتمعية املشاركة خالل من جمتمع يقوم على املعرفةأىل  اجملتمع وحتويله تطوير ضرورة -

 التمويل؛ أو أو العمل سواءا بالرأي التنمية جهود يف طوعاً 
يف ظل التوجهات االقتصادية  ر البحث العلمي مع برامج التنمية ومتطلباهتاتطويإسرتاتيجية  ضرورة توافق -

 احلديثة: اقتصاد املعرفة؛
العمل على تضييق الفجوة املعرفية من خالل إبرام اتفاقيات وطينة ودولية تدعم وتشجع تشاطر املعرفة  -

 واالستفادة منها بأكرب قدر ممكن؛
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ضرورة تبين توجهات جديدة لتطوير البحث العلمي مثل: اجلامعات اإلفرتاضية، مراكز التميز، املنتجعات  -
 سي البحث...اخل؛البحثية، كرا

أىل  إنشاء مدن علمية تقوم على أساس االستثمار يف املعرفة والتطبيق العملي لنتائج البحوث العلمية وإخراجها -
 النور هبدف ردم الفجوة بني الصناعة والبحث العلمي.
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